
. 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-10-810 

Пловдив,   22.02.2019 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 19, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  и във връзка 

с чл. 15 и чл. 16 от Наредба за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 86 от 

27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г., Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. и График за 

провеждане на  регулярни срещи между класните ръководители І – VІІ клас, учителите 

и другите педагогически специалисти в училището за осигуряването на обща подкрепа 

за личностно развитие на учениците през учебната 2018/2019 година, приложение към 

Годишния план за дейността на училището за учебната 2018/2019 година, приет на 

заседание на Педагогическия съвет с Протокол №11 /12.09.2018 г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

Да се проведат регулярни срещи между класните ръководители І – VІІ клас, учителите 

и другите педагогически специалисти в училището във връзка с  анализ на резултатите 

на учениците, на които е осигурена обща подкрепа за личностно развитие през първия 

учебен срок на учебната 2018/2019 г. и обсъждане на необходимостта от обща подкрепа 

за други ученици при спазване на следния график: 

Дата/ден от 

седмицата 

Начален 

час 
Екипи Място на провеждане 

26.02.2019 г. 

вторник 

 

13:00 ч. 

13:40 ч. 

 

 

I клас 

II клас 

 

 

Педагогически съветник 



 

 

 

 

 

Екипната работа на регулярните срещи включва дейности за: 

а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или ученик; 

б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на обучителните затруднения 

г)  идентифициране на потребностите от ОПЛР на учениците: анализ на резултатите от 

входните нива; анализ на текущите изпитвания. 

д)  обсъждане на наблюденията на учителите относно поведението и социализацията на 

учениците: адаптация на учениците от I и V клас; степен на приобщеност на 

новопостъпили ученици в отделните паралелки; здравословно състояние на учениците. 

Провеждането на срещите се ръководи и протоколира от г-жа Йорданка Димитрова, 

координатор, който да обсъди с класните ръководители и с учителите, които преподават на 

съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, развитието 

и участието на ученици в класа. 

Осигуряването на общата подкрепа в училището се осъществява при спазване 

изискванията съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и 

Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.  

 

 

 

27.02.2019 г. 

сряда 

 

13:20 ч. 

14:00 ч. 

 

III клас 

IV клас 

 

Педагогически съветник 

28.02.2019 г. 

четвъртък 

 

14:00 ч. 

14:30 ч. 

15:00 ч. 

 

V клас 

VI клас 

VII клас 

 

Педагогически съветник 

 



Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение чрез публикуване в сайта на училището в раздел „Заповеди на 

директора“.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йорданка Димитрова, педагогически 

съветник и координатор за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците. 

 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА /п/ 

Директор на ОУ “Димитър Талев” 

град Пловдив 

 

 

 

  
ИЧ/ Д 


